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  محضر االجتماع الحادي عشر 

 لجمعية تيسير ملساعدة ذوي اإلعاقة على الزواج 

افق 13/2/2022األحد  ه 12/7/1443م املو
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 اليوم: األحد

افق  م13/2/2022التاريخ:   ه12/7/1443املو

 مساءً  10:05حتى الساعة مساًء  8:30الوقت: 

 . (Zoom)املكان: عن ُبعد عبر تطبيق 
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 تمهيد: 

 الحمد هلل والصالة والسالم على خير خلقه أجمعين محمد بن عبدهللا وعلى آله وصحبه وسلم. 

 أما بعد .. 

فقد عقد مجلس جمعية تيسير ملساعدة ذوي اإلعاقة على الزواج اجتماعه العادي الحادي عشر  

خذ بشأنها القرارات بأعضاءه املبينين في البيان املرفق، حيث ناقش العديد من املوضوعات وات

 التالية كما يلي: 

 :
ً
 م 2021املوافقة على التقريرين اإلداري واملالي لعام أوال

 القرار: تمت املوافقة. 

 :
ً
 م واعتمادها. 2021املوافقة على القوائم املالية للجمعية لعام ثانيا

 القرار: تمت املوافقة على القوائم املالية واعتمادها.

 :
ً
 لى الخطة االستراتيجية للجمعية. املوافقة عثالثا

  .القرار: تمت املوافقة

 :
ً
 . م2022لعام  املوافقة على الخطة التشغيلية للجمعيةرابعا

 القرار: تمت املوافقة. 

 :
ً
 م. 2022املوافقة على خطة البرامج للجمعية لعام خامسا

 القرار: تمت موافقة املجلس.

 :
ً
 املوافقة على التعديالت على الالئحة األساسية للجمعية. سادسا

 القرار: تمت املوافقة. 

 :
ً
 املوافقة على استقالة عضو مجلس اإلدارة األستاذ: أسامه بن عبدالرحمن التريكي. سابعا

 القرار: تمت املوافقة مع طلب تقديم شكر وتقدير له. 
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 :
ً
ه الساعة 6/8/1443 املوافقم 9/3/2022 ر العادية بتاريخاملوافقة على عقد الجمعية العمومية غيثامنا

 ملناقشة املواضيع التالية:   (Zoom)الثامنة مساًء عن بعد عبر تطبيق 

 التعديالت على الالئحة األساسية للجمعية.  .أ

 قبول استقالة عضو املجلس األستاذ: أسامه بن عبدالرحمن التريكي.   .ب

 ترشيح األستاذ/ سلمان بن سعيد القحطاني عضو بديل، بناًء على التسلسل االحتياطي.  .ج

 ترشيح األستاذ/ فيصل عبدالعزيز زيد عبدالواحد نائب أول.  .د

 ترشيح الدكتور/ موس ى غيثان الشمراني نائب ثاني. .ه

 تفويض املجلس على فتح فروع للجمعية. .و

 إبراء ذمة العضو املستقيل األستاذ: أسامه بن عبدالرحمن التريكي.  .ز

 املوافقة على مد الخدمات خارج نطاقها الجغرافي بجميع مناطق اململكة. .ح

 القرار: تمت املوافقة. 

 :
ً
ه 6/8/1443املوافق م 9/3/2022املوافقة على عقد الجمعية العمومية العادية للجمعية بتاريخ تاسعا

 ، ملناقشة املوضوعات التالية:  (Zoom)سعة مساًء عن بعد عبر تطبيق الساعة التا

 م. 2021اعتماد التقريري اإلداري واملالي للجمعية للعام  .أ

 م2021اعتماد القوائم املالية للجمعية لعام  .ب

 تفويض املجلس على تشكيل اللجان الدائمة واملؤقتة وآلية عملها.  .ج

 م. 2022 اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لسنة .د

 اعتماد الخطة االستراتيجية للجمعية.  .ه

 تفويض مجلس اإلدارة على استثمار الفائض املالي.  .و

 لوضع السياسات والخطط الخاصة باالستثمار. تفويض مجلس اإلدارة  .ز

 القرار: تمت املوافقة.

 :
ً
 : كما في البيان املرفق تفاصيلها تشكيل اللجان التاليةو إعادة املوافقة على عاشرا

 الداخلية.  التدقيق واملراجعةلجنة  .أ

 لجنة إدارة املخاطر.  .ب

 االستثمار. املوارد املالية و  لجنة .ج
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 لجنة التخطيط والتطوير .د

 القرار: تمت املوافقة.

 للجمعية بمرتب شهري املوافقة على تعيين األستاذة: نوره بنت صالحادي عشر: 
ً
 تنفيذا

ً
ح البصري مديرا

  ريال( . وفق العرض الوظيفي املرفق.ريال )عشرة آالف  10.000قدره 

 القرار: تمت املوافقة.

 ثاني عشر: املوافقة على الالئحة املالية للجمعية. 

 القرار: تمت املوافقة.

 ثالث عشر: املوافقة على دليل اإلجراءات املالية للجمعية

 القرار: تمت املوافقة.

 م. 4/1/2022عية  املصروفة بتاريخ رابع عشر: تأكيد املوافقة على صرف العهدة املالية للجم

 القرار: تمت املوافقة.

 ريال( تسلم بيد األستاذة/ فاطمة أبو طالب.  5000خامس عشر: تعزيز العهدة املالية بمبلغ )

 القرار: تمت املوافقة.

سادس عشر: املوافقة على التسجيل في شركة كفاءات املعرفة بغرض دفع أجور مرتبات املوظفين، 

 دير التنفيذي بإجراء ما يلزم. وتفويض امل

 القرار: تمت املوافقة.

 وقد انتهى االجتماع عند الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً 
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